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Belangrijke data 
 
ma 31 aug                  Eerste schooldag 
ma/di 7/8 sept            GGD groep 2 en 7 
ma 7 sept                   Groepsinfo per mail 
                                 Intekenen afstemmingsgesprekken 
do 11 sept                  Nieuwsbrief september 
                                 Ouderkalender met activiteiten 
15- 17- 21- 23 sept      Afstemmingsgesprekken 
di 22 sept                   Schoolfotograaf 
wo 30 sept                 Opening Kinderboekenweek 
do 1 okt                     Ontruimingsoefening 
ma 5 okt                    Studiedag, alle kinderen vrij 
vr 9 okt                      Afsluiting Kinderboekenweek 
do 15 okt                   Nieuwsbrief oktober 
za 17 okt-zo 25 okt     Herfstvakantie 

 
 
Beste ouder/verzorger,  
Het nieuwe schooljaar begint! De vakantie zit er bijna op, na het weekend start het schooljaar weer. Wij als team hebben er 
heel veel zin in. De lokalen zijn mooi, netjes en praktisch ingericht en de lessen zijn voorbereid. En niet alleen de binnenkant 
is schoon en netjes, ook het schoolplein heeft een ware metamorfose ondergaan! We willen de vader van Kay dan ook erg 
bedanken. Hij heeft samen met de collega’s van zijn bedrijf fantastisch werk geleverd en voor veel meer speelruimte gezorgd. 
Uiteraard moet het nieuwe speelplein nog verder aangekleed worden, dat staat nog op de planning. 
 
Ook de eerste studiedag zit er voor ons al op; We hebben onze doelen voor het komende jaar gesteld en we gaan er een 
leerzaam jaar van maken. We wensen iedereen dan ook een heel fijn, leerzaam en een on(der)wijs goed schooljaar toe! We 
zien jullie allemaal graag aanstaande maandag weer. 
 
Ook ik heb er erg veel zin in om op de Gerardus Majella aan de slag te gaan. Het kennismaken met u als ouder verloopt 
anders dan anders. De eerste weken sta ik regelmatig bij het hek om u toch een beetje te leren kennen, ook al is het op 
afstand. Vanwege het Covid virus houden volwassenen afstand, maar ik mag wel langs de kinderen om kennis te maken, dus 
dat ga ik zeker doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Suzan Zwart 
Directeur Gerardus Majella   

  
 
Zomerschool 
In de eerste twee weken van de zomervakantie hebben een aantal kinderen 
deelgenomen aan de zomerschool. We zijn enorm trots op deze kinderen die zich 
onwijs goed ingezet hebben! Samen met de leerkrachten van Juf en Mees hebben ze 
veel geleerd. Er werd gewerkt met een eigen leerplan en de lessen werden 
vormgegeven met instructies, bewegend leren en zelfstandige verwerking. 
 
De huidige leerkracht zal tijdens het kindgesprek ook het plan van de zomerschool 
bespreken met de desbetreffende kinderen.   
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Aanpassingen in verband met Covid-19 
De maatregelen die voor de vakantie van kracht waren, zijn nu na de zomervakantie nog steeds van toepassing. 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 
werkzaamheden noodzakelijk is. 
4. Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen op uitnodiging op het schoolplein of in de school. 
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
6. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 
Thuisblijf regels voor de kinderen 
Het RIVM heeft de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. AJN Jeugdartsen 
Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van deze nieuwe 
richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders) en 
leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel 
of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Met de beslisboom kan worden beoordeeld of een verkouden kind 
aan de voorwaarden voldoet. Er is ook een beslisboom die aangeeft wanneer uw kind naar school kan komen als u op 
vakantie bent geweest in een oranje/rood gebied. U als ouder kunt deze documenten ook inzien op de volgende 
website; https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind 
We willen u vragen contact op te nemen met school als uw kind verkouden is, zo kunnen we samen kijken of het 
verantwoord is dat uw kind naar school komt. 

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) nemen wij als school contact op 
met de GGD. Wanneer een (gezinslid van) een leerling besmet is geraakt met coronavirus, informeert de school de 
ouders/verzorgers van de desbetreffende klas.  

Brengen en halen 
Het brengen en halen van de kinderen verloopt op de dezelfde manier als voor de vakantie.  
Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Auto’s in de schoolomgeving zijn niet wenselijk in verband met 
de verkeersveiligheid. Mocht de auto de enige vervoers-optie zijn, parkeer dan verder van school af en kom lopend 
richting school. Zorg dat uw kind op tijd op school is. 
Het brengen en halen van de kinderen verloopt op de dezelfde manier als voor de vakantie.  
Brengen; 
Groepen 1-2 en 3-4; de leerkracht loopt vanaf 8.20u buiten en neemt de kinderen om 8.30u mee naar binnen. 
Groepen 5-6 en 7-8; de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. 
Halen; 
Groepen 1-2 en 3-4; nadat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar huis zijn brengt de leerkracht de kinderen naar 
buiten, ouders staan achter de lijn op de houtsnippers. 
Groepen 5-6 en 7-8; de kinderen gaan zelfstandig naar buiten. 
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Overige zaken rondom aanpassingen in verband met Covid-19 
-De gymzaal is weer open, de groepen 3 t/m 8 gymmen op de dinsdag in de sportzalen van de Wiekslag. Deze 
kinderen moeten dan op die dagen ook gymspullen (shirt/broek/schoenen) in een (rug-)tas mee naar school nemen. 
 
-We vieren de verjaardagen in de klas in aangepaste vorm. Natuurlijk besteden wij er aandacht aan door bijvoorbeeld 
te zingen voor de jarige en hem/haar (zonder hand) te feliciteren. Er mag ook weer uitgedeeld worden, echter mogen 
dit alleen ‘fabriek verpakte traktaties’ zijn. 
 
-Lunchpauzes worden net als anders in de groepen gehouden. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind bakjes en bekers bij 
zich heeft die hij/zij zelf open kan maken. Ook de koelkasten kunnen weer in gebruik genomen worden. 
 
-Ondersteuning door ouders op school is niet mogelijk. Hierdoor vervalt dus ook de ouderhulp bij het de ouderleeshulp 
etc. Ondersteuning door externen (logopedie, cesartherapie, dyslexiebehandeling etc.) gaat wel door op school. De 
behandelingen voor de betreffende kinderen worden voortgezet onder lestijd. 
 
-Helaas, kan het schoolreisje in september niet doorgaan ivm de richtlijnen vanuit het RIVM. We houden 
deze richtlijnen goed in de gaten en informeren u op het moment dat het weer mogelijk is om wel op schoolreisje te 
gaan.  
 
-Aangezien de luizencontrole niet in de huidige vorm plaats kan vinden, verzoeken we u om thuis grondig te 
controleren op luizen/neten.  
 
-De informatie van de groep ontvangt u op maandag 7 september, er is geen informatiemiddag gepland. 
 
-Op alle scholen wordt het ventilatiesysteem gecontroleerd, uiterlijk 1 oktober ontvangen we hiervan een rapport.  De 
verwachting is dat onze school voldoet aan de eisen die er gesteld zijn, aangezien we een CO2 gestuurd systeem 
hebben en geen recirculatiesysteem. 

 
 
Hebt u een vraag, tip of opmerking dan kunt u altijd terecht bij Suzan. Via de mail: 
directie@gerardusmajella-cabauw.nl of per telefoon:0348-551428 ben ik voor u bereikbaar. 
Schroom niet om gebruik te maken van die mogelijkheid, we doen het samen! 
 
 
 

Vakanties en studiedagen 2020-2021 
Hierbij nogmaals de vakanties en studiedagen van komend schooljaar. Op zowel de studiedagen als in de vakanties 
zijn de kinderen vrij. In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de jaarkalender met daarop de 
activiteiten van het nieuwe schooljaar.  
Vakanties Studiedagen 
Herfstvakantie;  Zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober 2020 Maandag 5 oktober 2020 
Kerstvakantie;   Zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021 Vrijdag    19 februari 2021 
Krokusvakantie; Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021 Maandag 21 juni 2021 
Pasen;              Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 Dinsdag  22 juni 2021 
Meivakantie;     Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021 
Hemelvaart;      Donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021 
Pinksteren;       Maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie; Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021 
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Afstemmingsgesprekken 
Van 15 t/m 23 september zijn er weer afstemmingsgesprekken voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1 
t/m 8. Tijdens dit gesprek stemmen we met elkaar af wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling. Hoe zou u, uw 
zoon/dochter omschrijven? Wat denkt u dat uw zoon/ dochter nodig heeft? Wat is belangrijk in deze groep? Dit zijn 
vragen die tijdens het gesprek aan bod komen. Natuurlijk is de mening van de leerling ook van belang en wij 
bevragen hen hier dan ook op in de klas.  
Maandag 7 september ontvangt u een intekenlijst, samen met een vragenlijst die u alvast in kunt vullen, via ons 
oudercommunicatiesysteem SchouderCom. 

 

Als team hebben wij ervoor gekozen om de ouders van de groepen 1 t/m 
4 tijdens de afstemmingsgesprekken op school te ontvangen, mocht u 
zich hier niet prettig bij voelen kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 

De ouders van de groepen 5 t/m 8 worden uitgenodigd voor een gesprek 
via videobellen (Meet). U ontvangt hierover nog verdere informatie. 

 

GGD groep 2 en groep 7 
Op maandag 7 september en dinsdag 8 september is de jeugdarts van de GGD op school om de leerlingen te volgen. 
U als ouder ontvangt hierover een brief op het huisadres. Bij deze brief is ook een vragenlijst gevoegd, aan u de vraag 
deze vragenlijst in te vullen en zo spoedig mogelijk in een gesloten envelop bij de leerkracht in te leveren.  
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 22 september komt de schoolfotograaf weer op school. Ook dit jaar worden de schoolfoto’s gemaakt door 
Reggie Kuster. Belangrijk voor u om te weten; de portretfoto’s en de groepsfoto worden gemaakt tegen een ‘houten’ 
achtergrond. De kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de 
schoenen. Witte/grijze kleding komen minder mooi uit de verf, vrolijke kleuren werken natuurlijk altijd goed. 
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